
Z Á V E R Y 

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  

V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU 

zo dňa 8. decembra  2016 

 

 

Uznesenie číslo  1/6/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

zo dňa  8. Decembra  2016 
 

Ku kontrole uznesení z posledného zasadnutia OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

I. Berie na vedomie 
   Informáciu  o plnení uznesení zo dňa   6. 10.2016. 
 
  V Bánovciach nad Ondavou 8. 12. 2016                                                          Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                                   Starostka obce 
 

 

Uznesenie číslo  2/6/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

zo dňa  8. Decembra  2016 
 

K odbornému  stanovisku  hlavnej  kontrolórky k  návrhu viacročného  rozpočtu obce  Bánovce   
nad Ondavou   na roky 2017-2019 a k  návrhu rozpočtu obce na rok 2017. 

K návrhu  viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2017-2019 a k návrh rozpočtu 
na rok  2017. 

 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
v súlade s § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 
I. Berie na vedomie: 

   a)   Odborné stanovisko HK k návrhu  viacročného  rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou   na  
          roky 2017-2019 a k  návrhu rozpočtu obce na rok 2017. 

   b)   Návrh viacročného rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou na roky 2017-2019 a návrh  
          rozpočtu na rok  2017. 

   c)    Informáciu MF SR so zavedením  rozpočtového informačného systému od 1.1.2014 v zmysle        
          zákona číslo  426/2013 zo dňa 29. Decembra 2013,ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo   
          583/2004 Z. z. o územnej samospráve. 

 

 



 

II. Rozhodlo, že 
 V  zmysle zákona číslo   426/2013 zo dňa 29. Decembra 2013,ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo  
583/2004 Z. z. o územnej samospráve § 4 ods. 5 nebude uplatňovať programový rozpočet na rok  
2017. 
 
III. S ch v á ľ u j e : 
     Rozpočet obce Bánovce nad Ondavou na rok 2017 takto: 

- Rozpočtové príjmy vo výške ..........................................  210 406,00  Eur 
- Rozpočtové výdavky vo výške   .....................................   210 406,00  Eur 

     bez pripomienok 
 

  V Bánovciach nad Ondavou 8. 12. 2016                                                          Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                                   Starostka obce 
 

 

 

 

 
Uznesenie číslo  3/6/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
zo dňa  8. Decembra  2016 

 
 

K  ponuke firmy RWE – INNOGY  Košice  na rekonštrukciu VO. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
v súlade s § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 
 
I. Berie na vedomie: 

  a)   informáciu podanou starostkou obce s výsledkom rokovania s firmou RWE-INNOGY  Košice  
         ohľadom rekonštrukcie verejného osvetlenia a firmy Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská   
         31 Košice. 
 

 

  V Bánovciach nad Ondavou 8. 12. 2016                                                          Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                                   Starostka obce 
 

 

 

 



 
Uznesenie číslo  4/6/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
zo dňa  8. Decembra  2016 

 

K informácii výzvy Min.pôdohosp.  „ Program rozvoja vidieka  7.4.“ – zrušenie výzvy 
Komunitné centrum. 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
v súlade s § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 
 
 I. Berie na vedomie: 

   Informáciu podanou starostkou obce o : 
    a)  zrušení  výzvy Ministerstva pôdohospodárstva     „ Program  rozvoja vidieka 7.4.“,  ktorá sa týka  
         Komunitného centra  v Bánovciach nad Ondavou  
    b)  výzve  7.5. - prístavba sociálneho zariadenia k múzeu. 
 
 

  V Bánovciach nad Ondavou 8. 12. 2016                                                          Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                                   Starostka obce 
 

 

 

 

 

 
Uznesenie číslo  5/6/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
zo dňa  8. Decembra  2016 

 

K ponuke  firmy CENTRUM regionálneho rozvoja Košického kraja  n.o. Košice – na 
spracovávanie žiadosti na podávanie projektov 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
v súlade s § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p  
 
I. Berie na vedomie: 
   a) Ponuku  firmy CENTRUM regionálneho rozvoja Košice  vo veci spracovávania žiadosti na  
        podávanie projektov. 
       
 

V Bánovciach nad Ondavou 8. 12. 2016                                                          Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                                   Starostka obce 
 



Uznesenie číslo 6/6/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 

zo dňa  8. Decembra  2016 
 

K plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2017 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
v súlade s § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p  
 
I. S ch v á ľ u j e 
  plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2017 
 

V Bánovciach nad Ondavou 8. 12. 2016                                                          Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                                   Starostka obce 
 

 

 
Uznesenie číslo 7/6/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
zo dňa  8. Decembra  2016 

 
K bodu rôzne 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou 
v súlade s § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p  
 
I. Berie na vedomie 
   1.) Návrh na schválenie odmien poslancom OZ, členom komisií OZ , zástupcovi starostky obce  
        a hlavnej  kontrolórke   obce za rok 2016. 
   2.) Informáciu podanú starostkou obce   
         a) o predkladaní  PNS  poslancov OZ  na Obecný úrad 
         b) o výrube stromov firmou „ENVIRAL“ Bánovce nad Ond. – náhradná výsadba stromov  
         c)  s  ponukou firmy Slovenské centrum obstarávania  v Bojniciach – združenie nákupcov  
              a verejných obstarávateľov,  
         d)  z pracovného stretnutia starostov obcí  v Trebišove 2.12.2016 o vybudovaní cyklotrasy  
              Ondava I. - Nižný Hrušov -  Klin nad Bodrogom. 
         e)  informáciu o organizovaní obecného plesu  v mesiac v máj 2017. 
 
II. S ch v á ľ u j e 
     Vyplatenie odmien poslancom OZ, členom komisií OZ , zástupcovi starostky obce   a hlavnej   
     kontrolórke   obce za rok 2016 podľa priloženého návrhu. 
 

 

Bánovciach nad Ondavou  8.12.2016                                                            Ľudmila Ďurčáková 
                                                                                                                                   Starostka obce 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


